
Ameaças à Independência do Poder Judicial na Turquia  

  Caracterizada por ser uma República, tendo adoptado a sua primeira Constituição 

nos anos 20, a Turquia desde o início do século XX procurou impor-se como um Estado 

soberano, moderno, democrático, laico e ocidental, pela mão de Ataturk. Foi, entre outras 

medidas, abolido o fez, adoptado o Código Civil Suíço e operada a separação entre o poder 

civil e o poder religioso, isto desde 1917. De facto, a Constituição de 1924 define a Turquia 

como uma República Democrática, onde a soberania deriva do povo, que o delega num 

parlamento unicameral, a Grande Assembleia Nacional. 

 Olhando para a estrutura de poderes turca, presente na Constituição de 1924, 

verificamos que, a Grande Assembleia Nacional Turca (GANT) é investida do poder 

legislativo em representação da nação turca, poder esse que é indelegável. Já em termos do 

poder executivo, a Turquia possui uma estrutura bipartida, composta pelo Presidente da 

República e pelo Conselho dos Ministros (Gabinete). E, finalmente, ao nível do poder 

judicial, como poder estruturante e essencial do Estado, verifica-se a existência de altos 

órgãos judiciais e tribunais independentes que actuam em nome da nação turca. 

 Ora, actualmente a Turquia vive uma verdadeira ruptura entre os vários tipos de 

poder, pondo em causa o princípio constitucional fundamental da separação de poderes, 

essencial em qualquer Estado de Direito, o que preocupa os juristas de todo o mundo.  

Concretamente, assiste-se a uma ruptura e um braço de ferro entre o poder 

executivo e o poder judicial.  

Esta ruptura surge na sequência da revogação por parte do poder judicial de um 

Decreto do Governo que obrigava a polícia a informar responsáveis políticos sobre 

investigações em curso, antes das buscas e detenções, no âmbito do escândalo de 

corrupção que envolveu figuras do governo, próximas de Recep Tayyip Erdogan.  

O braço de ferro tem sido particularmente sentido pelos juízes e pelos 

procuradores e têm sido os advogados turcos e europeus os maiores defensores da 

independência do poder judicial na Turquia. 

 As autoridades governativas agiram de forma a obstaculizar a investigação criminal 

sobre os denunciados actos de corrupção. Limitaram a independência judicial, puseram em 

causa a autonomia dos procuradores, colocaram barreiras no acesso à Internet e delegaram 

poderes à Agência Nacional de Inteligência. Polícias e procuradores que se encontravam a 

investigar este caso foram transferidos para outros departamentos, dificultou-se o exercício 

de sindicância do poder executivo. Juízes e advogados foram e continuam a ser 

perseguidos. 



 O primeiro-ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, propôs ao Parlamento reformar 

o Alto Conselho dos Juízes e Procuradores (HSKY), aumentando o peso e a influência do 

governo na instituição. Propôs-se a interferência directa do governo na carreira de juízes e 

de procuradores, bem como na gestão interna do sistema judicial. Incrédulas com tal 

proposta, a Associação de Magistrados Europeus pela Democracia e Liberdade (MEDEL) 

defendeu que a mesma consubstancia uma clara violação de uma série de normas sobre a 

independência do poder judicial, normas essas aceites por várias instituições europeias, 

nomeadamente o Conselho da Europa e a União Europeia.  

A Associação de Magistrados Europeus pela Democracia e Liberdade (MEDEL 

apelou, por isso, ao parlamento turco para rejeitar a reforma de modo a garantir a 

continuidade da Turquia como membro do grupo de países onde a democracia, o Estado 

de Direito e os Direitos Humanos são respeitados. 

 Em Dezembro de 2014, o Alto Conselho dos Juízes e Procuradores (HSKY) 

demitiu mesmo um juiz e quatro procuradores que faziam parte da grande investigação 

acerca dos escândalos de corrupção trazidos a público há um ano. O HSKY decidiu 

investigar os procuradores e os juízes, a mando do então Ministro da Justiça Bekir Bozdag. 

Durante o presente mês de Julho, os quatro procuradores e o juiz demitidos serão 

julgados pelo Supremo Tribunal, depois de Bakirkoy, responsável indigitado do Ministério 

Público, ter deduzido singular acusação contra eles.  

Esta situação tem provocado críticas ferozes, inflamadas e generalizadas por parte 

de políticos, jornalistas e advogados que caracterizam os processos como uma perseguição 

à independência do poder judicial, um atentado à Cidadania, um coarctar da Liberdade e 

uma ameaça à Justiça. 

 A Comissão de Veneza do Conselho da Europa veio, a 15 de Julho do presente 

ano, expressar a sua preocupação relativamente à realidade vivida na Turquia, considerando 

que a independência do sistema judicial está a ser posta em causa de forma alarmante pelas 

acções directas e imediatas tomadas pelo HSKY contra altos funcionários, juízes e 

magistrados judiciais, que colocam em causa princípios básicos do Estado de Direito e a 

confiança nos Tribunais.  

A Comissão sublinha ainda a falta de garantias que assegurem a efectiva 

independência do poder judicial na Turquia, apontando para as alterações que ocorreram a 

15 de Fevereiro de 2014 que fortaleceram os poderes, já antes excessivos, do Ministro da 

Justiça dentro do Alto Conselho dos Juízes e Procuradores (HSKY).  



Através do reforço de poderes, o Ministro da Justiça procedeu a inúmeras 

alterações, entre elas a substituição de membros-chave da equipa administrativa do HSKY 

e a sua redistribuição para outras câmaras, sendo que previamente muitas destas alterações 

já tinham sido consideradas inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional. 

 A perseguição ao poder judicial, a tentativa de controlo político sobre as acções dos 

juízes e procuradores, a perseguição à advocacia que vem defendendo como pode a 

liberdade de juízes e a autonomia dois procuradores, que vêem as suas acções limitadas, só 

prejudicam o exercício da cidadania e põem em causa a aplicação isenta e igualitária da lei 

comprometendo a independência, característica essencial do poder judicial, do edifício 

judiciário moderno ou da profissão de advogado, independência essa princípio basilar do 

Estado de Direito Democrático. 
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